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1. Информация за докторанта 

 

Теодор Спасов се обучава като редовен докторант към катедра „Радио 

и телевизия“, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ 

„Климент Охридски“. Докторантурата е реализирана в периода 05.01.2016 – 

19.11.2018 г. Научен ръководител е доц. д-р Орлин Спасов.  

 

2. Общ поглед към представения дисертационен труд 

 

Дисертационният труд е в обем от 352 страници, включително 

библиография на български и английски език от 6 страници и списък на 

„документи и медийни публикации“ от 5 страници. Извън основния текст на 

дисертацията, Теодор Спасов представя и Приложение, което е в обем от 375 

страници. То съдържа представяне на детайли от наблюденията по отделни 

казуси (общо 24). В Приложението са поместени текстове, фигури, таблици и 
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други обобщения на работата по казусите, както и много обстойна отделна 

библиография на източниците, по които е работено във връзка с казусите. 

Предложеният цялостен обем на дисертацията и приложението е 

впечатляващ.  

Основният текст се състои от увод, четири глави и заключение. 

Описанието на научните приноси е добавено към заключението. 

Представеният текст отговаря на очакваните високи стандарти за подобно 

изследване. 

 В първа глава са въведени основни понятия, използвани в 

дисертацията, като „бежанец“, „имигрант“, „мигрант“ , „търсещ убежище“ и 

др. Тези понятия са прецизно разграничени. Проследени са предпоставките 

за възникване на бежански кризи. Във втора глава акцентът е поставен върху 

конструирането на опозицията „ние - те“ в публичното пространство и по-

специално в медиите. Проследени са теми като дебатите около ориентализма, 

възникването на стереотипи и предразсъдъци, конструирането на 

идентичности, ефектите от маргинализирането, от използването на език на 

омраза и др. Трета глава е посветена на темата за отразяването на исляма и 

бежанските въпроси в медиите в глобален мащаб. Тук са засегнати и особено 

актуални теми като тези за фалшивите новини и пост-истината. Четвърта 

глава представя същинското изследване на докторанта – отразяване на 

бежански и миграционни кризи в медиите в България в периода 2013-2017 г. 

То на свой ред е впечатляващо като обем. Обект на наблюдение са 

практически всички видове медии, за един относително голям период. 

Анализирани са 24 казуса. Представени са и резултати от направени по 

темата на дисертацията интервюта със журналисти.  

 Бих искал да откроя някои от качествата на предложения текст. Той се 

отличава не само с изключителна обхватност, но и с актуалност на темата. 

Проблемът за бежанците през последните години разтърси не само България, 

но и ЕС, САЩ и други райони по света, и се отрази силно на вътрешната и 

външната политика на България. Медийните репрезентации по темата 

станаха основа за формиране на общественото мнение по въпроса. На този 

фон Теодор Спасов е подходил към изследването си много отговорно. Той е 

извършил голяма по обем изследователска работа, особено във връзка с 

анализа на конкретни случаи на представяне на темата за бежанците в 

медиите. Събраният и обработен емпиричен материал е практически най-

големият по обем, свързан с научна работа по темата за бежанците в 

България. Изводите и резултатите от наблюдението могат да послужат на 

бъдещи изследователи на темата у нас.  

 Налице са обаче и някои проблеми. При тези големи обеми удържането 

на консистентността на текста на места се е оказало трудно за докторанта. 
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Налице са стилистични неравности, повторения, понякога – претрупване с 

данни, което затруднява възприемането на съдържанието. Цялостното 

впечатление би спечелило от известно съкращаване на основния текст и по-

добро структуриране на съдържанието. Въпреки тези проблеми, изследването 

остава ценно и след известна преработка и редакция би било интересно и за 

по-широка публика.  

 

3. Оценка на научните приноси 

 

Теодор Спасов откроява седем научни приноса на дисертацията. Те са в 

ясна корелация с представеното в основния текст изследване. Приносите са 

значими, като сред тях особено изпъква открояването на трендове и 

тенденции в медийното отразяването на темата „бежанци“ в България. 

Именно големият период на изследването, както и задълбочеността на 

анализа, позволяват обхващането на проблема в подобна панорамна рамка.  

 

4. Оценка на публикациите по темата на дисертацията 

 

Представени са три публикации, пряко свързани с темата на 

дисертационния труд. И трите публикации са реализирани в научното 

електронно издание Медиалог. Преди публикацията, текстовете са 

представяни на научни конференции. Качеството на публикуваните текстове 

е високо, като всеки от тях е преминал през две анонимни рецензии.  

 

5. Оценка на автореферата 

 

Авторефератът, представен в 35 страници, отразява добре както 

структурата, така и съдържанието на дисертацията. Успешно са откроени 

най-важните резултати от изследването.  

 

6. Заключение 

 

Имайки предвид всички коментирани качества на предложения труд, 

както и неговата значимост, си позволявам да препоръчам на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят образователната и научна степен 

„доктор“ на Теодор Владимиров Спасов.  

 

 

10 февруари 2019 г. / София       Подпис:  
 


